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PROTOKÓŁ 
z V Sesji Rady Gminy Kołbaskowo 

w dniu 25 marca 2019 r. 
 
Obrady V sesji Rady Gminy Kołbaskowo kadencji 2018 – 2023 odbyły się 25 marca 2019 r. w sali 
świetlicy gminnej w Kołbaskowie. Sesję o godz. 13.35. otworzyła i poprowadziła Przewodnicząca 
Rady Gminy Pani Dorota Trzebińska. 
Zgodnie z listą obecności w obradach V Sesji Rady Gminy Kołbaskowo uczestniczyli radni: 
Barbara Dąbrowska, Bożena Grzybowska, Monika Jacyna, Mateusz Jakubowski, Tomasz Kufel, 
Izabela Lis, Grzegorz Małowiecki, Krzysztof Przewoźniak, Czesława Ratajczyk, Małgorzata Rychel 
Anna Sypniewska, Iwona Szuszkiewicz, Zbigniew Szczuplak, Dorota Trzebińska i Roman 
Woźniak.   

W obradach uczestniczyli również: 
1. Małgorzata Schwarz – Wójt Gminy 
2. Janusz Kwidziński – Sekretarz Gminy 
3. Irena Ostrowska –Skarbnik Gminy 
4. Jerzy Adamiec – Radca Prawny 
5. Wanda Kaplewska-Poczepko – Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 
6. Łukasz Galczewski – Komendant Straży Gminnej w Kołbaskowie 
7. nadkom. Andrzej Przysiężny – Komendant Komisariatu Policji w Mierzynie 
8. asp. sztab. Emil Szwajdych – Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Mierzynie 
9. asp. sztab. Dariusz Podhajny - Kierownik Posterunku Policji w Kołbaskowie 
10. kpt. mgr. Krzysztof Wójcik – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach 
11. Tomasz Bachorski – Placówka Straży Granicznej w Szczecinie 

oraz sołtysi i mieszkańcy Gminy Kołbaskowo 
Listy obecności stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 

Porządek dzienny: 
1. Sprawy regulaminowe 
2. Stwierdzenie quorum, 
3. Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z IV sesji 
4. Zatwierdzenie porządku dziennego, 
5. Informacja Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Straży Gminnej o stanie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kołbaskowo. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2019 r. i zmiany 

uchwały Nr II/25/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na rok 2019. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/26/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z 
dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2019-2029. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru 
zabytków. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru 
zabytków. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą „budowa drogi gminnej w 

obrębie Ustowo od drogi krajowej nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie”. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia, w drodze umowy nieodpłatnego 

przekazania, na własność Gminy nieruchomości Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie. 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Czekoladowa w miejscowości Bobolin. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i warunków 

sytuowania na terenie Gminy Kołbaskowo obiektów małej architektury, tablic 
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów 
jakościowych oraz materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Gminy Kołbaskowo”. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skarg na zarządzenie zastępcze Wojewody 
Zachodniopomorskiego. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ustowo. 
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia osób do reprezentowania Gminy Kołbaskowo 

w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. 
21. Wolne wnioski i zapytania. 
22. Zakończenie obrad. 

 
Punkt 1: 
Otwarcie sesji. 
Przewodnicząca Rady Gminy powitała wszystkich zebranych w sali świetlicy gminnej w 
Kołbaskowie.   
 
Punkt 2: 
Stwierdzenie quorum 
Przewodnicząca Rady Gminy oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 
15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum 
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 
 
Punkt 3: 
Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z IV sesji 
Nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń do protokołu z IV sesji Rady Gminy.  
 
Punkt 4: 
Zatwierdzenie porządku dziennego 
Przewodnicząca Komisji Gospodarczej radna Izabela Lis złożyła wniosek o wprowadzenie do 
porządku obrad projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Przecławiu. 
Wniosek złożony przez radną Izabelę Lis został przyjęty jednogłośnie. 
Wyniki głosowania: ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY 
(0). 
ZA: Barbara Dąbrowska, Bożena Grzybowska, Monika Jacyna, Mateusz Jakubowski, Tomasz 
Kufel, Izabela Lis, Grzegorz Małowiecki, Krzysztof Przewoźniak, Czesława Ratajczyk, Małgorzata 
Rychel, Anna Sypniewska, Zbigniew Szczuplak, Iwona Szuszkiewicz, Dorota Trzebińska, Roman 
Woźniak. 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury radny Krzysztof Przewoźniak wniósł o 
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych 
przez gminę Kołbaskowo publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych. 
Wniosek złożony przez Przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury został przyjęty 
jednogłośnie. 
Wyniki głosowania: ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY 
(0). 



3 
 

ZA: Barbara Dąbrowska, Bożena Grzybowska, Monika Jacyna, Mateusz Jakubowski, Tomasz 
Kufel, Izabela Lis, Grzegorz Małowiecki, Krzysztof Przewoźniak, Czesława Ratajczyk, Małgorzata 
Rychel, Anna Sypniewska, Zbigniew Szczuplak, Iwona Szuszkiewicz, Dorota Trzebińska, Roman 
Woźniak. 
Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury wniósł o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. 
Wniosek złożony przez Przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury został przyjęty 
jednogłośnie. 
Wyniki głosowania: ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY 
(0). 
ZA: Barbara Dąbrowska, Bożena Grzybowska, Monika Jacyna, Mateusz Jakubowski, Tomasz 
Kufel, Izabela Lis, Grzegorz Małowiecki, Krzysztof Przewoźniak, Czesława Ratajczyk, Małgorzata 
Rychel, Anna Sypniewska, Zbigniew Szczuplak, Iwona Szuszkiewicz, Dorota Trzebińska, Roman 
Woźniak. 
 
Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad V sesji Rady Gminy Kołbaskowo po 
zmianach: 
Porządek dzienny: 

1. Sprawy regulaminowe 
2. Stwierdzenie quorum, 
3. Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z IV sesji 
4. Zatwierdzenie porządku dziennego, 
5. Informacja Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Straży Gminnej o stanie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kołbaskowo. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2019 r. i 

zmiany uchwały Nr II/25/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2018 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na rok 2019. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/26/2018 Rady Gminy 
Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2019-2029. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym wpisanym do 
rejestru zabytków. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym wpisanym do 
rejestru zabytków. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą „budowa drogi gminnej 

w obrębie Ustowo od drogi krajowej nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie”. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia, w drodze umowy 

nieodpłatnego przekazania, na własność Gminy nieruchomości Skarbu Państwa – 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Czekoladowa w miejscowości 
Bobolin. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi. 

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i warunków 
sytuowania na terenie Gminy Kołbaskowo obiektów małej architektury, tablic 
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów 
jakościowych oraz materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Kołbaskowo”. 
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17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skarg na zarządzenie zastępcze Wojewody 
Zachodniopomorskiego. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ustowo. 
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia osób do reprezentowania Gminy 

Kołbaskowo w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. 
21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przecław. 
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo 

publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i 
Rekreacji. 

24. Wolne wnioski i zapytania. 
25. Zakończenie obrad. 

 
Porządek obrad V sesji po wprowadzonych zmianach został przyjęty jednogłośnie. 
Wyniki głosowania: ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY 
(0). 
ZA: Barbara Dąbrowska, Bożena Grzybowska, Monika Jacyna, Mateusz Jakubowski, Tomasz 
Kufel, Izabela Lis, Grzegorz Małowiecki, Krzysztof Przewoźniak, Czesława Ratajczyk, Małgorzata 
Rychel, Anna Sypniewska, Zbigniew Szczuplak, Iwona Szuszkiewicz, Dorota Trzebińska, Roman 
Woźniak. 
 
Punkt 5: 
Informacja Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Straży Gminnej o stanie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kołbaskowo. 

Przewodnicząca Rady powitała obecnego na posiedzeniu Komendanta Komisariatu 
Policji w Mierzynie Pana Andrzeja Przysiężnego oraz Zastępcę Komendanta Pana Emila 
Szwajdycha. Pan Emil Szwajdych poinformował, że do Jego obowiązków będzie należało 
zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie służby prewencyjnej. Dotyczy to wszystkich 
policjantów umundurowanych, którzy pracują na drodze oraz pracujących w terenie. Komendant 
Komisariatu zajmuje się przestępczością kryminalną i pozostałą. 

Radna Anna Sypniewska przypomniała o zgłaszanej wcześniej prośbie umieszczenia 
wykazu dyżurów policjantów do wiadomości mieszkańców.  
Kierownik Komisariatu w Kołbaskowie Pan Dariusz Podhajny odpowiedział, że sprawdzi, czy te 
informacje zostały udostępnione. 

Zastępca Komendanta Pan Emil Szwajdych poinformował, że jeśli będzie to z korzyścią 
dla mieszkańców, to takie informacje na pewno będą zamieszczone. Te informacje są 
zamieszczone na stronach internetowych policji i polecił aplikację „Moja komenda”. 

Radna Sypniewska odpowiedziała, że mieszkańcy w starszym wieku nie zawsze mają 
dostęp do internetu i nie korzystają z tych aplikacji. Chodzi o to, aby te informacje trafiły również 
do nich. 
Zastępca Komendanta Pan Emil Szwajdych zapewnił, że kierownik posterunku w Kołbaskowie 
zadba aby te informacje zostały udostępnione mieszkańcom. 

Radna Izabela Lis zapytała czy zostały przedsięwzięte kroki w celu ograniczenia 
prędkości w Siadle Górnym. Mieszkańcy cały czas zgłaszają ten problem. 
Kierownik komisariatu w Kołbaskowie Pan Dariusz Podhajny odpowiedział, że ten problem 
został naświetlony i policjanci ruchu drogowego, który pełnią patrol z tzw. miernikami prędkości 
dokonują pomiarów w tej miejscowości. Kierownik zachęcił do korzystania z aplikacji „Krajowej 
mapy zagrożeń”. Każdy obywatel mając dostęp do Internetu za jej pośrednictwem może wejść na 
dane miejsce w gminie i zaznaczyć ikonkę z jakim zagrożeniem można się tam spotkać. 
Przekraczanie prędkości daje podstawę do tego, że policjanci co najmniej trzy razy dokonują 
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kontroli aby zweryfikować czy dane miejsce jest zagrożone. Jeśli rzeczywiście tak jest, to 
kontrole odbywają się sukcesywnie. 

Pan Emil Szwajdych poinformował, że zadaniem policji jest tak długo prowadzić 
kontrole, aż zagrożenie zostanie wyeliminowane. Policjanci przygotowują na bieżąco wnioski z 
takich nieprawidłowości jak ograniczenia prędkości czy wyrwy w jezdni i kierują do 
administratora. Zadanie policji kończy się na wnioskowaniu. Policja znaków drogowych nie 
postawi, gdyż to zadanie należy do administratora drogi. 

Radna Izabela Lis zgłosiła problem przekraczania prędkości przez kierowców 
przejeżdżających przez Kołbaskowo. Zdarzają się niebezpieczne sytuacje związane z 
przechodzeniem przez jezdnie i dzieci idących do szkoły i dorosłych. Nie są to jednostkowe 
zdarzenia. 

Pan Emil Szwajdych poinformował, że w przypadku poprawy bezpieczeństwa musimy 
mówić o zjawisku, które jest nagminne i które należy eliminować. Te informacje są najpierw 
sprawdzane i jeśli jest to potwierdzone, to takie wnioski są kierowane do zarządcy dróg. 
Radna Izabela Lis złożyła prośbę aby debaty o bezpieczeństwie były częściej organizowane, a 
informacje o nich bardziej rozpowszechniane. 
Wójt Małgorzata Schwarz odpowiedziała, że informacja o debacie na temat bezpieczeństwa na 
terenie Gminy Kołbaskowo była szeroko rozpowszechniona, problemem jest mała ilość 
uczestniczących w niej mieszkańców. 

Radna Bożena Grzybowska poinformowała, że na debacie na temat bezpieczeństwa 
zgłoszono problem braku znaku ograniczającego wjazd samochodów ciężarowych od strony 
Rajkowa do Ostoi w kierunku Szczecina. 
Kierownik posterunku w Kołbaskowie Dariusz Podhajny odpowiedział, że jeśli jest zgłoszona 
nieprawidłowość odnośnie oznakowania to przesyłane jest w tej sprawie pismo do zarządcy 
dróg. 

Radna Grzybowska przedstawiła kolejny problem związany z przekraczaniem prędkości 
na odcinku od działek do Rajkowa. Na tym odcinku drogi nie ma chodnika i dla korzystających z 
pobocza jest bardzo niebezpiecznie. 

Na tym zakończono dyskusje w tym temacie. 
Informacja o stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie Gminy Kołbaskowo za 
okres 2018 roku stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
Przewodnicząca Rady powitała przybyłego na posiedzenie przedstawiciela Straży 

Granicznej Pana Tomasza Bachorskiego i podziękowała za dostarczenie informacji o działaniach 
na terenie Gminy Kołbaskowo. 
Zapytań w tym temacie nie zgłoszono. 
Informacja z działalności funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Szczecinie na terenie 
Gminy Kołbaskowo w 2018 oku stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady powitała Komendanta Straży Gminnej w Kołbaskowie Pana 
Łukasza Galczewskiego i poinformowała, że radni otrzymali informację z działalności na 
skrzynki mailowe. 

Komendant Łukasz Galczewski poinformował że sprawozdanie, które otrzymali radni 
obejmuje pierwszy kwartał 2019 roku i są w nim ujęte planowane działania Straży Gminnej w 
Kołbaskowie na rok bieżący. Wszelkie propozycje i pomysły od radnych są mile widziane i będą 
przedyskutowane. 

Radny Tomasz Kufel poinformował, że radni dyskutowali nad poprawą czystości na 
terenie gminy i padały propozycje aby Straż Gminna zaangażowała się w edukacyjne działania 
związane przykładowo z rozdawaniem ulotek na temat sprzątania. 

Komendant Straży odpowiedział, że w prezentacji przedstawionej radnym w grudniu 
2018 roku była mowa o tym, że prowadząc zajęcia z młodzieżą czy to na temat karty rowerowej, 
czy na temat bezpieczeństwa w domu i bezpiecznej drogi do szkoły i ze szkoły, za każdym razem 
jest poruszany temat ekologiczny. Szczególnie w przypadku najmłodszych efekty są widoczne. 
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Radny Tomasz Kufel stwierdził, że chodziło nie tyle o edukację dzieci, ale o edukację 
mieszkańców pełnoletnich. 

Komendant odpowiedział, że z dorosłymi jest gorzej i poinformował, że była prowadzona 
akcja sprawdzania przez strażników umów na odbiór odpadów i okazało się, że około 90% 
mieszkańców te pojemniki posiada. Natomiast gdy nowi mieszkańcy zamieszkują na terenie 
gminy, zapominają, że muszą podpisać umowę na odbiór śmieci. Tutaj również wykonywana jest 
praca strażników, którzy mając na uwadze prowadzenie robót budowlanych sprawdzają czy są 
pojemniki na śmieci, w czasie prowadzenia budowy, oraz po zamieszkaniu na nowej posesji. 

Przewodnicząca Rady zasugerowała wzmożenie czynności sprawdzających na 
prowadzonych budowach. Przewodnicząca stwierdziła, że jest wiele budów, przy których nie 
widać pojemników na odpady stąd pytanie gdzie te śmieci są wyrzucane. 

Komendant odpowiedział, że na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o brak pojemników na 
odpady budowlane czy komunalne na terenie budów, to jest prowadzonych osiem spraw. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że z Jej obserwacji oraz innych mieszkańców wynika, 
że 70% odpadów wyrzucanych do lasów to odpady budowlane i obowiązek zmówienia 
kontenerów na te odpady jest omijany. 

Komendant stwierdził, że nie chodzi tylko o odpady budowlane, gdyż każda 
nieruchomość powinna być wyposażona w pojemniki na odpady komunalne. Pod tym względem 
również są kontrolowane place budów. 

Radna Izabela Lis zgłosiła przechyloną lampę w okolicach sklepu Biedronka w 
Przecławiu. 
Komendant odpowiedział, że kierownik sklepu była o tym fakcie informowana i jest zmówiona 
już ekipa, która ma problem naprawić. 

Radna Anna Sypniewska zapytała, czy zostały powzięte działania w celu poprawy 
bezpieczeństwa w okolicach szkoły w Przecławiu? Miał tam być wprowadzony ruch 
jednokierunkowy. 

Wójt Małgorzata Schwarz odpowiedziała, że jest przygotowywana organizacja ruchu, 
którą trzeba uzgodnić ze Starostwem Powiatowym i tym Komendant Straży Gminnej się nie 
zajmuje. 

Komendant Łukasz Galczewski poinformował, że postawienie jakiegokolwiek znaku 
drogowego wiąże się z tym, że musi być zmieniona organizacja ruchu, która musi mieć opinię 
organu nadrzędnego. 

Radna Monika Jacyna zapytała czy Straż Gminna w Kołbaskowie stosuje pouczenia dla 
nieprawidłowo parkujących przed szkołą w Przecławiu z groźbą, iż w przypadku powtórnego 
nieprawidłowego parkowania zakończy się to nałożeniem mandatu. 

Komendant odpowiedział, że każde pouczenie udzielone przez strażników Straży 
Gminnej w Kołbaskowie łączy się z notatką służbową i wszystko jest w systemie e-mandat.  

Przewodnicząca Rady poprosiła aby było mniej notatek, a więcej konkretnych działań. 
Radni wiedzą, że Komendant Straży Gminnej w Kołbaskowie prowadzi swoją działalność 
najlepiej jak potrafi i dba o to aby był porządek w papierach, ale mieszkańca gminy nie tyle 
interesuje to co jest zapisane w dokumentach ile działanie, które przekłada się na to co widzimy. 

Komendant odpowiedział, że wszelkie kontrole opierają się na papierach i z każdej 
interwencji trzeba sporządzić jakąś część dokumentów, która jest obligatoryjna. Jeżeli nie jest to 
zrobione na miejscu zdarzenia to po powrocie do bazy. 

Przewodnicząca przytoczyła przykład wyrzucania odpadów w miejscach chronionych 
gdzie zanim skończyły się procedury z dokumentami obszar został zdewastowany, zasypany i 
utwardzony. W tej chwili mimo, że zostanie stwierdzone złamanie prawa nikt już nie zapobiegnie 
dewastacji i jej następstwom.  

Komendant Straży Gminnej w Kołbaskowie odpowiedział, że straż nie ma uprawnień aby 
ze wszystkiego rozliczać każdego i trzeba się posiłkować innymi organami. Jest to problem, bo 
gdy sprawy są kierowane do innego organu, to jest określony termin załatwienia sprawy i 
najczęściej trzeba wysyłać ponaglenia aby jakąkolwiek informację zwrotną otrzymać. 
Przewodnicząca Rady zaproponowała cykliczne kontrole i patrole miejsc, które są zagrożone 
dewastacją. 
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Komendant Galczewski odpowiedział, że są prowadzone tego typu patrole, ale pewne 
czynności są niezależne od straży i straż, czy nawet policja, nie mogą zabronić pewnych 
czynności, bo to zależy od innych organów.  

Radna Bożena Grzybowska poinformowała, że na terenie gminy pojawiły się dwie 
kobiety, mówiące w języku ukraińskim które próbują wejść do domów i poprosiła o ostrzeżenie 
mieszkańców, przede wszystkim osób w starszym wieku. 

Komendant Galczewski poprosił o jak najszybsze zgłaszanie tego typu sytuacji do Straży 
Gminnej, telefonicznie lub przez e-mail. Jeśli są popełniane wykroczenia drogowe to wystarczy 
przesłać informacje kiedy, gdzie i numer rejestracyjny takiego pojazdu wraz z opisem 
przekroczenia. 
Radna Czesława Ratajczyk poinformowała że przy wjeździe na tzw. ulicówkę w Przecławiu od 
strony sklepu „Dino” nie ma postawionego znaku „ustąp pierwszeństwa”. 

Komendant Galczewski odpowiedział, że po ostatnich ustaleniach z przedstawicielem 
Powiatu Police, gdzie jest niezbędne posadowienie nowych znaków, zlecenie zostało przesłane i 
czekamy na realizację. 
Kolejnych pytań do Komendanta Straży Gminnej w Kołbaskowie nie zgłoszono. 
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kołbaskowo 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady powitała obecnego na posiedzeniu przedstawiciela Komendy Powiatowej 
Straży Pożarnej w Policach. 

Pan Krzysztof Wójcik Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Powiatowej w Policach 
poinformował, że Komendant z przyczyn służbowych nie mógł dziś uczestniczyć w sesji i  
poinformował, że jednostki Straży Pożarnej z Kołbaskowa i Smolęcina w ubiegłym roku 
otrzymały dotacje w ogólnej kwocie 40 tysięcy złotych. Obie jednostki funkcjonują prawidłowo i 
wykonują powierzone zadania na najwyższym poziomie. 
Zapytań w tym temacie nie zgłoszono. 
Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Policach o stanie 
bezpieczeństwa Powiatu Polickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim gościom za przybycie i stwierdziła, że z 
otrzymanych informacji wynika, że Gmina Kołbaskowo jest gminą bezpieczną, a problemy, które 
występują, to problemy związane z utrzymaniem czystości i z komunikacją, ale są one na bieżąco 
usuwane. 
 
Punkt 6: 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2019 r. i zmiany 
uchwały Nr II/25/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2019 rok. 
Przewodniczący Komisji Budżetowej radny Tomasz Kufel poinformował, że omawiany projekt 
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji. 
Brak dyskusji w tym punkcie obrad. 
Wyniki głosowania: ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY 
(0). 
ZA: Barbara Dąbrowska, Bożena Grzybowska, Monika Jacyna, Mateusz Jakubowski, Tomasz 
Kufel, Izabela Lis, Grzegorz Małowiecki, Krzysztof Przewoźniak, Czesława Ratajczyk, Małgorzata 
Rychel, Anna Sypniewska, Zbigniew Szczuplak, Iwona Szuszkiewicz, Dorota Trzebińska, Roman 
Woźniak. 
Uchwała nr V/62/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2019 r. i 
zmiany uchwały II/25/2018  Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2019 rok stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
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Punkt 7: 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/26/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z 
dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2019-2029. 
Przewodniczący Komisji Budżetowej radny Tomasz Kufel poinformował, że projekt uchwały 
uzyskał pozytywną opinię Komisji. 
Brak dyskusji w tym punkcie obrad. 
Wyniki głosowania: ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY 
(0). 
ZA: Barbara Dąbrowska, Bożena Grzybowska, Monika Jacyna, Mateusz Jakubowski, Tomasz 
Kufel, Izabela Lis, Grzegorz Małowiecki, Krzysztof Przewoźniak, Czesława Ratajczyk, Małgorzata 
Rychel, Anna Sypniewska, Zbigniew Szczuplak, Iwona Szuszkiewicz, Dorota Trzebińska, Roman 
Woźniak. 
Uchwała nr V/63/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr II/26/2018 Rady Gminy 
Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2019-2029 stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 
 
Punkt 8: 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru 
zabytków. 
Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie 
zaopiniowany przez członków Komisji. Projekt uchwały zakłada udzielenie dotacji w wysokości 
20 tysięcy złotych na rewaloryzacje parku zabytkowego w Rajkowie – nasadzenia roślin. 
Brak dyskusji w tym punkcie obrad. 
Wyniki głosowania: ZA (14), PRZECIW (1), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY 
(0). 
ZA: Barbara Dąbrowska, Bożena Grzybowska, Monika Jacyna, Tomasz Kufel, Izabela Lis, 
Grzegorz Małowiecki, Krzysztof Przewoźniak, Czesława Ratajczyk, Małgorzata Rychel, Anna 
Sypniewska, Zbigniew Szczuplak, Iwona Szuszkiewicz, Dorota Trzebińska, Roman Woźniak. 
PRZECIW: Mateusz Jakubowski 
Uchwała nr V/64/2019 w sprawie udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru 
zabytków stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Punkt 9: 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru 
zabytków. 
Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że projekt uchwały na dzisiejszym 
posiedzeniu został pozytywnie zaopiniowany przez członków Komisji. Projekt zakłada 
udzielenie dotacji w wysokości 30 tysięcy złotych na prace konserwatorskie i renowacyjne przy 
ambonie kościoła w Będargowie. 
Brak dyskusji w tym punkcie obrad. 
Wyniki głosowania: ZA (14), PRZECIW (1), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY 
(0). 
ZA: Barbara Dąbrowska, Bożena Grzybowska, Monika Jacyna, Tomasz Kufel, Izabela Lis, 
Grzegorz Małowiecki, Krzysztof Przewoźniak, Czesława Ratajczyk, Małgorzata Rychel, Anna 
Sypniewska, Zbigniew Szczuplak, Iwona Szuszkiewicz, Dorota Trzebińska, Roman Woźniak. 
PRZECIW: Mateusz Jakubowski 
Uchwała nr V/65/2019 w sprawie udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru 
zabytków stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Punkt 10: 
Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego. 
Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli 
projekt uchwały zakładający brak wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy 
Kołbaskowo na rok 2020. 
Brak dyskusji w tym punkcie obrad. 
Wyniki głosowania: ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (1), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY 
(0). 
ZA: Barbara Dąbrowska, Bożena Grzybowska, Monika Jacyna, Tomasz Kufel, Izabela Lis, 
Grzegorz Małowiecki, Krzysztof Przewoźniak, Czesława Ratajczyk, Małgorzata Rychel, Anna 
Sypniewska, Zbigniew Szczuplak, Iwona Szuszkiewicz, Dorota Trzebińska, Roman Woźniak. 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Mateusz Jakubowski 
Uchwała nr V/66/2019 w sprawie funduszu sołeckiego stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Punkt 11: 
Podjęcie uchwały w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą „budowa drogi gminnej w 
obrębie Ustowo do drogi krajowej nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie”. 
Przewodnicząca Komisji Gospodarczej poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu, przez 
członków Komisji, przedmiotowej uchwały.  
Zapytań ani uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono. 
Wyniki głosowania: ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY 
(0). 
ZA: Barbara Dąbrowska, Bożena Grzybowska, Monika Jacyna, Mateusz Jakubowski, Tomasz 
Kufel, Izabela Lis, Grzegorz Małowiecki, Krzysztof Przewoźniak, Czesława Ratajczyk, Małgorzata 
Rychel, Anna Sypniewska, Zbigniew Szczuplak, Iwona Szuszkiewicz, Dorota Trzebińska, Roman 
Woźniak. 
Uchwała nr V/67/2019 w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą „budowa drogi gminnej 
w obrębie Ustowo do drogi krajowej nr 13 od ul. Floriana Krygiera w Szczecinie” stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Punkt 12: 
Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia, w drodze umowy nieodpłatnego 
przekazania, na własność Gminy nieruchomości Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie. 
Przewodnicząca Komisji Gospodarczej poinformowała, że członkowie Komisji pozytywnie 
zaopiniowali projekt uchwały. Są to działki położone w obrębie Stobno i obrębie Bobolin i 
stanowią części składowe dróg gminnych i dróg wewnętrznych. 
Brak dyskusji w tym punkcie obrad. 
Wyniki głosowania: ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY 
(0). 
ZA: Barbara Dąbrowska, Bożena Grzybowska, Monika Jacyna, Mateusz Jakubowski, Tomasz 
Kufel, Izabela Lis, Grzegorz Małowiecki, Krzysztof Przewoźniak, Czesława Ratajczyk, Małgorzata 
Rychel, Anna Sypniewska, Zbigniew Szczuplak, Iwona Szuszkiewicz, Dorota Trzebińska, Roman 
Woźniak. 
Uchwała nr V/68/2019 w sprawie nieodpłatnego nabycia, w drodze umowy 
nieodpłatnego przekazania, na własność Gminy nieruchomości Skarbu Państwa – 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu. 
 
Punkt 13: 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Czekoladowa w miejscowości Bobolin. 
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Przewodnicząca Komisji Gospodarczej poinformowała, że członkowie Komisji pozytywnie 
zaopiniowali przedmiotowy projekt uchwały. Mieszkańcy wystąpili z wnioskiem o nadanie 
nazwy ulicy Czekoladowa ponieważ to usystematyzuje numerację porządkową w miejscowości 
Bobolin. 
Brak dyskusji w tym punkcie obrad. 
Wyniki głosowania: ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY 
(0). 
ZA: Barbara Dąbrowska, Bożena Grzybowska, Monika Jacyna, Mateusz Jakubowski, Tomasz 
Kufel, Izabela Lis, Grzegorz Małowiecki, Krzysztof Przewoźniak, Czesława Ratajczyk, Małgorzata 
Rychel, Anna Sypniewska, Zbigniew Szczuplak, Iwona Szuszkiewicz, Dorota Trzebińska, Roman 
Woźniak. 
Uchwała nr V/69/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy Czekoladowa w miejscowości 
Bobolin stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Punkt 14: 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 
Przewodnicząca Komisji Gospodarczej poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną 
opinię członków Komisji.  
Brak dyskusji w tym punkcie obrad. 
Wyniki głosowania: ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY 
(0). 
ZA: Barbara Dąbrowska, Bożena Grzybowska, Monika Jacyna, Mateusz Jakubowski, Tomasz 
Kufel, Izabela Lis, Grzegorz Małowiecki, Krzysztof Przewoźniak, Czesława Ratajczyk, Małgorzata 
Rychel, Anna Sypniewska, Zbigniew Szczuplak, Iwona Szuszkiewicz, Dorota Trzebińska, Roman 
Woźniak. 
Uchwała nr V/70/2019 w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Punkt 15: 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i warunków 
sytuowania na terenie Gminy Kołbaskowo obiektów małej architektury, tablic 
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów 
jakościowych oraz materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane. 
Przewodnicząca Komisji Gospodarczej poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną 
opinię członków Komisji Gospodarczej. 
Brak dyskusji w tym punkcie obrad. 
Wyniki głosowania: ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY 
(0). 
ZA: Barbara Dąbrowska, Bożena Grzybowska, Monika Jacyna, Mateusz Jakubowski, Tomasz 
Kufel, Izabela Lis, Grzegorz Małowiecki, Krzysztof Przewoźniak, Czesława Ratajczyk, Małgorzata 
Rychel, Anna Sypniewska, Zbigniew Szczuplak, Iwona Szuszkiewicz, Dorota Trzebińska, Roman 
Woźniak. 
Uchwała nr V/71/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i warunków 
sytuowania na terenie Gminy Kołbaskowo obiektów małej architektury, tablic 
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów 
jakościowych oraz materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Punkt 16: 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Kołbaskowo”. 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarczej.  
Brak dyskusji w tym punkcie obrad. 
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Wyniki głosowania: ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY 
(0). 
ZA: Barbara Dąbrowska, Bożena Grzybowska, Monika Jacyna, Mateusz Jakubowski, Tomasz 
Kufel, Izabela Lis, Grzegorz Małowiecki, Krzysztof Przewoźniak, Czesława Ratajczyk, Małgorzata 
Rychel, Anna Sypniewska, Zbigniew Szczuplak, Iwona Szuszkiewicz, Dorota Trzebińska, Roman 
Woźniak. 
Uchwała nr V/72/2019 w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Kołbaskowo” stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
Punkt 17: 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych. 
Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury radny Krzysztof Przewoźniak poinformował, że 
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez członków Komisji.  
Brak dyskusji w tym punkcie obrad. 
Wyniki głosowania: ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY 
(0). 
ZA: Barbara Dąbrowska, Bożena Grzybowska, Monika Jacyna, Mateusz Jakubowski, Tomasz 
Kufel, Izabela Lis, Grzegorz Małowiecki, Krzysztof Przewoźniak, Czesława Ratajczyk, Małgorzata 
Rychel, Anna Sypniewska, Zbigniew Szczuplak, Iwona Szuszkiewicz, Dorota Trzebińska, Roman 
Woźniak. 
Uchwała nr V/73/2019 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Punkt 18: 
Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skarg na zarządzenie zastępcze Wojewody 
Zachodniopomorskiego. 
Przewodnicząca Komisji Gospodarczej poinformowała, że projekt uchwały został pozytywnie 
zaopiniowany przez członków Komisji.  
Brak dyskusji w tym punkcie obrad. 
Wyniki głosowania: ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (1), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY 
(0). 
ZA: Barbara Dąbrowska, Bożena Grzybowska, Monika Jacyna, Tomasz Kufel, Izabela Lis, 
Grzegorz Małowiecki, Krzysztof Przewoźniak, Czesława Ratajczyk, Małgorzata Rychel, Anna 
Sypniewska, Zbigniew Szczuplak, Iwona Szuszkiewicz, Dorota Trzebińska, Roman Woźniak. 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Mateusz Jakubowski, 
Uchwała nr V/74/2019 w sprawie wniesienia skarg na zarządzenie zastępcze Wojewody 
Zachodniopomorskiego stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Punkt 19: 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ustowo. 
Przewodnicząca Komisji Gospodarczej poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną 
opinię członków Komisji Gospodarczej. Projekt uchwały zakłada nadanie nazwy „Cedrowa” ulicy 
łączącej drogę krajową nr 13 i ulicę Floriana Krygiera.  
Brak dyskusji w tym punkcie obrad. 
Wyniki głosowania: ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY 
(0). 
ZA: Barbara Dąbrowska, Bożena Grzybowska, Monika Jacyna, Mateusz Jakubowski, Tomasz 
Kufel, Izabela Lis, Grzegorz Małowiecki, Krzysztof Przewoźniak, Czesława Ratajczyk, Małgorzata 
Rychel, Anna Sypniewska, Zbigniew Szczuplak, Iwona Szuszkiewicz, Dorota Trzebińska, Roman 
Woźniak. 
Uchwała nr V/75/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ustowo stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. 
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Punkt 20: 
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia osób do reprezentowania Gminy Kołbaskowo w 
Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. 
Przewodnicząca Komisji Gospodarczej poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną 
opinię członków Komisji Gospodarczej.  
Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 
Wyniki głosowania: ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY 
(0). 
ZA: Barbara Dąbrowska, Bożena Grzybowska, Monika Jacyna, Mateusz Jakubowski, Tomasz 
Kufel, Izabela Lis, Grzegorz Małowiecki, Krzysztof Przewoźniak, Czesława Ratajczyk, Małgorzata 
Rychel, Anna Sypniewska, Zbigniew Szczuplak, Iwona Szuszkiewicz, Dorota Trzebińska, Roman 
Woźniak. 
Uchwała nr V/76/2019 w sprawie wyznaczenia osób do reprezentowania Gminy 
Kołbaskowo w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 
 
Punkt 21: 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przecław. 
Przewodnicząca Komisji Gospodarczej poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu 
omawianego projektu uchwały, który zakłada nadanie przedmiotowej ulicy nazwy „Rekreacyjna”. 
Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.  
Wyniki głosowania: ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY 
(0). 
ZA: Barbara Dąbrowska, Bożena Grzybowska, Monika Jacyna, Mateusz Jakubowski, Tomasz 
Kufel, Izabela Lis, Grzegorz Małowiecki, Krzysztof Przewoźniak, Czesława Ratajczyk, Małgorzata 
Rychel, Anna Sypniewska, Zbigniew Szczuplak, Iwona Szuszkiewicz, Dorota Trzebińska, Roman 
Woźniak. 
Uchwała nr V/77/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przecław stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Punkt 22: 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo 
publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych. 
Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury poinformował, że w przedmiotowym projekcie 
uchwały wprowadzono zmianę w podstawie prawnej. Prawidłowo brzmi ona: „Na podstawie art. 
18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 
994 z późn. zm.), art. 32 ust. 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)”. Członkowie Komisji Oświaty i Kultury 
pozytywnie zaopiniowali omawiany projekt uchwały. 
Nie zgłoszono pytań ani uwag do projektu uchwały. 
Wyniki głosowania: ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY 
(0). 
ZA: Barbara Dąbrowska, Bożena Grzybowska, Monika Jacyna, Mateusz Jakubowski, Tomasz 
Kufel, Izabela Lis, Grzegorz Małowiecki, Krzysztof Przewoźniak, Czesława Ratajczyk, Małgorzata 
Rychel, Anna Sypniewska, Zbigniew Szczuplak, Iwona Szuszkiewicz, Dorota Trzebińska, Roman 
Woźniak. 
Uchwała nr V/78/2019 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo 
publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Punkt 23: 
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. 
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Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury radny Krzysztof Przewoźniak oddał głos radcy 
prawnemu Panu Jerzemu Adamcowi, który omówi poprawki do przedmiotowego projektu 
uchwały. 

Pan Jerzy Adamiec poinformował, że w Statucie, który jest załącznikiem nr 2 do 
omawianej uchwały jest mowa o zakresie działania tworzonego ośrodka obejmującym również 
działalność biblioteczną. Ponieważ w Gminie Kołbaskowo istnieje już Biblioteka Publiczna 
prowadzona przez Gminę Kołbaskowo w efekcie ma dojść do połączenia dwóch instytucji 
kultury. Wymaga to pewnych działań proceduralnych, które potrwają. Na dzień dzisiejszy 
konieczne jest więc utworzenie ośrodka kultury, który nie będzie obejmował działalności 
bibliotecznej. Kiedy uchwała wejdzie już w życie mogą zostać podjęte działania w celu 
połączenia tych dwóch instytucji w jeden ośrodek kultury. W związku z tym konieczne jest 
wprowadzenie poprawek do Statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, które 
polegają na wykreśleniu tych elementów, które wskazują na prowadzenie działalności 
bibliotecznej w ramach ośrodka. Będzie to § 2 ust. 4 pkt a). Pan Jerzy Adamiec poinformował, że 
w przyszłości można tu dopisać bibliotekę lub inną instytucje kultury, więc zasadne jest 
pozostawienie punktu „a) Gminny Ośrodek Kultury w Przecławiu”. Druga poprawka dotyczy § 5 
w którym należy wykreślić punkty od 7 do 12, które określają działania typowe dla biblioteki 
publicznej. Punkty 12 i 13 otrzymają odpowiednio numer 7 i 8. Trzecia poprawka obejmuje 
wykreślenie punktu 6. w paragrafie szóstym.  
Zaproponowane zmiany zostały jednogłośnie przyjęte przez radnych . 
Brak dyskusji w tym punkcie obrad. 
Wyniki głosowania: ZA (14), PRZECIW (1), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY 
(0). 
ZA: Barbara dąbrowska, Bożena Grzybowska, Monika Jacyna, Tomasz Kufel, Izabela Lis, Grzegorz 
Małowiecki, Krzysztof Przewoźniak, Czesława Ratajczyk, Małgorzata Rychel, Anna Sypniewska, 
Zbigniew Szczuplak, Iwona Szuszkiewicz, Dorota Trzebińska, Roman Woźniak. 
PRZECIW: Mateusz Jakubowski 
Uchwała nr V/79/2019 w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i 
Rekreacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Punkt 24: 
Wolne wnioski i zapytania. 
Przewodnicząca Rady poinformowała radnych o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych 
za 2018 rok w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r.  
Kolejna sesja Rady Gminy Kołbaskowo została zaplanowana na dzień 26 kwietnia 2019 r.  

Wójt Małgorzata Schwarz poinformowała, że w poszczególnych sołectwach, odbywają się 
wybory sołtysów. Do tej pory wybrani zostali sołtysi: Karwowa - Pan Bożysław Osiecki, Moczył - 
Pan Roman Woźniak, Kołbaskowa - Pani Izabela Lis, Przylepu, Ostoi i Rajkowa - Pani Bożena 
Grzybowska, Smolęcina - Pani Leokadia Zaborowska, i Siadła Dolnego - Pani Monika Pełka-
Ważny. Następnie Wójt podziękowała za współpracę byłej sołtys Ustowa Pani Danucie Malisz. 
 
Punkt 25: 
Zamknięcie sesji. 
W związku z realizacją wszystkich punktów zaplanowanego porządku obrad Przewodnicząca 
Rady Gminy o godz. 14.50. zamknęła obrady V Sesji Rady Gminy Kołbaskowo. 
 
 
 
PROTOKOŁOWAŁA: PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY 
 
 
Marta Bernatowicz Dorota Trzebińska 


